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روز گذشــته صحن علنی مجلس 
صحبت از زنان سرپرســت خانوار بود 
و نمایندگان به برخی از مســائل آن ها 
اشاره کردند. بر اساس گفته های وزیر 
کشور که روز گذشته در مجلس حضور 
داشت، زنانی که همسرشان فوت شده، 
زنان مطلقه، زنان که تجرد قطعی دارند، 
زنان بدسرپرست که همسر ازکارافتاده 
یا زندانی و فراری دارند، زن سرپرست 

خانوار محسوب می شود. 
او همچنین اعالم کرد که بیش از  ۴ 
میلیون زنان سرپرست خانوار در ایران 
وجــود دارد که البته به نظر می رســد 
این آمار بیشــتر از ۴ میلیون نفر باشد. 
برای اثبات اینکه تعداد زنان سرپرست 
خانوار بیش از ۴ میلیون نفر است به آمار 
ارائه شده توســط مدیرکل دفتر امور 
حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی اســتناد می کنیم. 
اردیبهشــت امســال مریم السادات 
میرمالک ثانــی اعالم کرد کــه تعداد 
خانــوار زن سرپرســت از یک میلیون 
در ســال ۷۵ به ۳ میلیون در سال ۹۵ 
رسیده است. با یک حساب سرانگشتی 
و لحاظ کردن میزان مرگ ومیرها براثر 
کرونا تعــداد زنان سرپرســت خانوار 
بسیار بیشــتر از ۴ میلیون نفر خواهد 
بود. چراکه امکان ندارد با رشــد طالق، 
مرگ ومیر و سایر مسائل در طول ۵ سال 
تنها یک میلیون نفر به زنان سرپرست 

خانواده اضافه شود. 
البته بسیاری بر این باورند که تفاوت 

در تعریف زنان سرپرست خانوار باعث 
شده تا آمار درســتی از میزان این زنان 
نداشته باشیم و در آمارها تناقض وجود 
داشته باشد. در مرکز آمار گفته می شود 
زن سرپرست خانوار کسی است که امر 
سرپرستی به او اطالق می شود و وظیفه 
و مسئولیت تأمین معاش خانواده را دارد. 
اما تعریف پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان 
این است که کسی که یارانه بگیر است یا 
همسر ندارد یا فوت شده یا طالق گرفته یا 
ازدواج نکرده و از خانواده جداشده است 
در این گروه قرار می گیرد. بنابراین یک 
تفاوت آماری داریم و آمــار پایگاه رفاه 
حدود یک میلیون هزار نفر باالتر از تعداد 

داده های مرکز آمار است.
دولت مکلف به ارائه الیحه 

توانمندسازی زنان سرپرست است
اما در ادامه مباحثی که روز گذشته 
پیرامون مشــکالت زنان سرپرســت 
خانوار در مجلس شورای اسالمی مطرح 
شد؛ محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
شورای اسالمی اعالم کرد: که ۵۲ درصد 
این افراد فاقد بیمه و مستمری هستند 
و ۳۸ درصد هم جزو ســه دهک پایین 
جامعه هستند و قریب به یک میلیون 
نفر از زنان سرپرست خانواده هم تحت 

پوشش هیچ بیمه ای نیستند.
به گفته او،  بر اســاس برنامه ششم 
توســعه و وظایفی که وجود دارد کار 
هماهنگــی و تدوین شــاخص ها بر 
عهده معاونت رئیس جمهور است که 
مسائل این حوزه را آماده کند و فعالیت 
سازمان های متعدد دولتی، نهادهای 
عمومی و ثمن ها را ساماندهی کند تا از 
حالت سردرگمی و موازی کاری بیرون 

آیند و جهت دار شوند.

قالیباف خاطرنشان کرد: از این همه 
قوانیــن و اعتباراتــی که بــه این امر 
اختصاص داده شده است آثار موردنظر 
دیده نمی شود، خروجی که باید گرفته 

شود، وجود ندارد.
به گفتــه رئیس مجلس شــورای 
اســالمی بیمه زنان سرپرست خانوار و 
بیمه زنان خانه دار ازجمله موضوعات 
مهمی است که واقعاً به آن بی توجهی 
شــده و باید در الیحه بودجه ۱۴۰۱ و 
برنامه هفتم که در دستور کار قرار دارد 
باید به این موضوع توجه شود. بند )۱۶( 
تبصره )۱۴( الیحه بودجه مختص حوزه 
زنان سرپرست خانوار است، با توجه به 
اینکه هنوز در حوزه هزینه ها، بررسی 
تبصره )۱۴( در دستور کار قرار نگرفته 
اســت، باید این موضوع را موردتوجه 

جدی قرارداد.
او تصریح کرد: دربند )ب( تبصره ۱۶) 
۱۴۰۰( رقم قابل توجهی پیش بینی شده 
اما متأسفانه در این بخش در کمیته امداد 
و سازمان بهزیستی نسبت به هزینه هایی 
که باید در این حوزه انجام می شد توجه 
الزم نشده اســت. ۵۰ درصد آن باید به 
زنان سرپرست خانوار تعلق می گرفت 
که رعایت نشــده اســت؛ لذا خواهش 
می کنم در باقی مانده سال به این موضوع 

توجه شود.
قالیباف همچنیــن خطاب به وزیر 
کشــور گفت: مدت اجرای پنج ســاله 
برنامه ششم تمام شده و یک سال دیگر 
نیز تمدیدشده است. در ماده )۸۰( این 
برنامه دولت مکلف به ارائه الیحه برنامه 
توانمندســازی در این حوزه است اما 
هنوز این الیحه ارائه نشده است. با توجه 
به اینکه برنامه یک ســال تمدیدشده، 
حداقل باید این الیحه ارائه شود تا بتوان 

اقدامات الزم را انجام دهیم. 
زنان سرپرست خانوار نیازمند 
کمک های بهزیستی هستند 

آمارهای بهزیستی حکایت از وجود 
۲۴۷ هزار خانوار زن سرپرست دارد که بر 
اساس صحبت های دیروز رئیس سازمان 
بهزیستی در مجلس، این افراد نیازمند 
کمک های سازمان بهزیستی هستند. 
علی محمد قادری البته گفته اســت از 

این تعداد ۲۹.۵ درصــد به دلیل فوت 
سرپرست، ۲۶.۴ درصد به دلیل طالق 
و ۲۶.۷ درصد به دلیــل ازکارافتادگی 
سرپرست و ۱۵.۴ درصد به دلیل اعتیاد 
زندانی بودند و سایر موارد تحت پوشش 
سازمان بهزیستی و ۲ درصد نیز دختران 

مجرد خودسرپرست هستند.
این افــراد همان طور که ذکر شــد 
نیازمند کمک های سازمان بهزیستی 
هســتند و در نوبــت دریافت خدمات 
مستمر و غیرمســتمر قرارگرفته اند. 
بااین حال با اســتناد به سخنان رئیس 
سازمان بهزیســتی علیرغم اقدامات 
توانمندسازی و خروج سالیانه تعدادی 
از زنان سرپرست خانوار به دلیل افزایش 
روزافزون این آمــار در حال حاضر ۸۰ 
هزار خانوار پشت نوبت دریافت خدمات 
مســتمر و غیرمســتمر در ســازمان 
بهزیســتی قرار دارند همچنین تعداد 
بیش از ۴۳ هزار زن سرپرســت خانوار 
شهری تحت پوشش بیمه های تأمین 
اجتماعی این نهاد قرار دارند که به دلیل 
مشکالت حمایتی و کمبود اعتبار در این 

حوزه نیز پشت نوبتی وجود دارد.
قادری همچنین تصریح کرده است 
که برنامه هایی که ســازمان بهزیستی 
با رویکرد توانمندســازی دارد در گروه 
سنی ۱۸ تا ۵۰ سال شــامل توسعه و 
حمایت از گروه همیار زنان سرپرست 
خانــوار به عنوان یک پلتفــرم، تأمین 
مالی خرد با رویکرد بانکداری پیوندی 
و تشــکیل گروه های خودیــار زنان و 
همچنین مددکاری جامعه ای با رویکرد 

کاهش فقر قابلیتی است.

از سوی دیگر ســازمان بهزیستی 
در خصــوص بیمه هــا در پویش ها و 
حوزه هایی که اقشار روستایی، عشایری 
و حتی شهری وجود دارد پیگیری هایی 
را انجام و در دستورکار قرار داده است. 
اقداماتی ازجمله آماده ســازی شغلی 
زنان، پرداخت سرمایه کار و همچنین 
مداخالت تخصصی مددکاری اجتماعی 
در مراقبت از خانواده های تحت پوشش 
با رویکرد مدیریت مورد با اولویت زنان 

فاقد همسر در دستور کار است.

سیستان و بلوچستان بیشترین 
زنان سرپرست زیر 18 سال را دارد

بــه گــواه آمارهــا و گزارش های 
منتشرشده در رســانه ها و سایت های 
رسمی کشور، حداقل ۶۰ درصد زنان 
سرپرست خانوار در ایران در گروه سنی 
باالی ۵۰ ســال قرار می گیرند. اخیراً 
میانگین ســنی زنان سرپرست خانوار 
تغییر کرده و به ۵۵ ســال رسیده است 
و این ایده را به سیاســت گذاران حوزه 
می دهد که فقط روی مشکالت زنانگی 
بودن فقــر نباید فکر کــرد و باید روی 
سالمند بودن آن ها نیز اندیشید و روی 

توانمندسازی سالمندان هم کارکرد.
البته این میانگین سنی برای تمام 
اســتان ها صدق نمی کند. در اســتان 
سیستان و بلوچستان ۷۰ درصد زنان 
سرپرست خانوار زیر ۴۰ سال سن دارند. 
سیستان و بلوچســتان و استان های 
مرزی شرقی دارای بیشترین آمار زنان 
سرپرســت خانوار زیر ۱۸ سال است. 
میانگین کشوری زنان سرپرست خانوار 
در ســنین ۱۸ تا ۳۵ ســال، حدود ۱۱ 
درصد تخمین زده شده که در سیستان 

و بلوچستان ۲۶.۳ درصد است.
طبــق گفته های مدیــرکل دفتر 
امور حمایتی و توانمندســازی وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۷۸۱۸  نفر 
از زنان سرپرست خانوار دچار معلولیت 
هستند. از هر ۱۰ زن سرپرست خانوار 
معلول یک نفر باالی ۵۰ سال سن دارد. 
وضعیت سواد زنان سرپرست خانوار نیز 
نشان می دهد که نیمی از زنان سرپرست 
خانوار بی سواد هستند. یک سوم از زنان 
سرپرست خانوار باسواد نیز تحصیالت 
ابتدایــی بودند. شــکاف بزرگی میان 
نرخ باســوادی زنان سرپرست خانوار 

روستایی و شهری وجود دارد.
بر اساس آماری که میرمالک ثانی ارائه 
داده است از هر دو خانوار زن سرپرست 
یک خانوار تحت پوشــش نهادهایی 
حمایتی اســت. کمیته امداد باالترین 
ســهم را در حمایت از زنان سرپرست 
خانوار دارد و بیشترین حمایت همان 
پرداخت مستمری اســت و ۴۴ درصد 

خانوار زنان سرپرست مستمری دریافت 
می کنند. در سال ۹۷ در مناطق شهری 
۳۳.۴ درصد خانوارهای زن سرپرست 
جزو خانــوار فقیر بودند کــه ۲.۷ برابر 
خانوار مردسرپرست است و این آمار در 
مناطق روستایی هم ۳.۱ برابر بیشتر از 

خانوار مردسرپرست است.
 سکونت 7درصد زنان سرپرست 

در خانه های زیر 40 متر
طبق مطالعه ای که در مهرماه امسال 
انجام شده اســت تنها ۱۴ درصد از این 
زنان شاغل و ۶۳ درصد خانه دار هستند. 
همچنین ۱۴ درصد از زنان دارای درآمد، 
فاقد کار هســتند که به نظر می رسد 
درآمد آن ها از طریق امالک، فرزندان و یا 
برخی سازمان های حمایت کننده مانند 
بهزیستی و کمیته امداد تأمین می شود.

بررســی وضعیــت مالکیت منزل 
مســکونی به عنــوان یکــی دیگر از 
متغیرهای اقتصادی، نشــان می دهد 
که ۶۳ درصد از زنان سرپرست خانوار 
دارای منزل ملکی هستند و ۲۴ درصد از 
آن ها در منازل رهن و اجاره ای ساکن اند. 
همچنین بررسی متراژ منزل مسکونی 
بیان گر آن است که بیش از ۹۰ درصد از 
زنان سرپرســت خانوار در منزل باالی 
۴۰ متری زندگی می کنند. نکته حائز 
اهمیت آن است که حدود هفت درصد 
از این زنان در منزل مسکونی متراژ ۴۰ 

متر و کمتر ساکن هستند.
در آخر اینکه موضوع زنان سرپرست 
خانوار مســئله بســیار مهمی است. 
چالش های پیش روی زنان سرپرست 
خانوار، از سه بعد فرهنگی )مانند مسائل 
مرتبط با بیوگــی و ازدواج مجدد(، بعد 
اقتصادی )مانند مســکن و اشتغال( و 
بعد مسائل جمعیتی )مانند خانوارهای 
تک نفره( پیروی می کند. بنابراین در 
کنار توجه به توانمند کردن اقتصادی 
زنان سرپرســت خانوار که می تواند از 
طریق اشتغال زایی و ایجاد کسب وکار 
برای آن ها انجام شــود و زمینه خروج 
آن ها از چرخه را فراهــم می کند؛ باید 
به زمینه های فرهنگی و جمعیتی نیز 

توجه شود.

دیروز در مجلس آمار زنان سرپرست خانوار بیش از 4 میلیون اعالم شد

80هزار خانوار پشت نوبت خدمات بهزیستی

خبر

رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی انتظامی 
کشــور گفت: تأکید ما بر ایمنی وســیله است و 
خواسته ما از خودروســازان و وزارت صمت فقط 
تولید خودروی ایمن اســت. چــرا خودروها در 
یک تصــادف منفجــر می شــوند؟ در خصوص 
شــماره گذاری خودروها ما بر اساس قانون اقدام 
می کنیم.به گزارش ایلنا، سردار کمال هادیانفر 
بیان کرد: خودروسازان می گویند با زاویه مناسب 
تصادف کنید، فکر می کنم بــا این گفته ها قصد 
مزاح دارند. چرا مشکل را نمی پذیرید و آن را رفع 
نمی کنید. اصاًل کیسه هوای راننده تابع سوییچ 
نیست که خودروساز می گوید باز نشدن کیسه 
هوا تابع سوییچ است. هر جا کیسه هوا باز نشد به 
همکارانم اعالم کرده ام که به مقام قضایی اعالم 
کنند و مردم خسارت دریافت کنند. ما چندین بار 
اعالم کرده ایم اما آن ها می گویند استاندارد دارند.

 34 درصد حوادث در جاده ها 
اتفاق می افتد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی 

کشــور گفت: ۳۲ درصد از کل وســایل نقلیه 
فرسوده اســت که این مســئله باعث افزایش 

تصادفات می شود.
او گفت: بیش از ۹۴ درصــد از حمل ونقل 
کشــور در حوزه زمینی اتفاق می افتد. ما چند 
مأموریت را بر اساس قانون در دستور کار داریم 
مدیریت ترافیک با ۳۸ میلیون وســیله نقلیه و 
۴۴ میلیون دارنده گواهینامه را بر عهده داریم. 
او ادامــه داد: ۳۴ درصد حــوادث در جاده ها 
اتفاق می افتد اما ۷۳ درصــد جان باختگان در 
جاده های کشور هســتند.در سال ۹۹، بیش از 
۱۵ هزار نفر جان خود را در جاده ها و شهرها از 
دست دادند اما نسبت به سال ۹۸ شاهد کاهش 

بسیار خوبی بودیم.
5.4 میلیارد تردد در جاده های کشور

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی 
کشــور گفت: امیــدوارم در ســال ۱۴۰۰ نیز 
شاهد افزایش جان باختگان نباشیم. تقریباً ۳۷ 
میلیون فعال در کشــور داریم که ۱۲ میلیون 

موتورسیکلت هستند و ۳۲ درصد از کل وسایل 
نقلیه فرسوده است که باعث افزایش تصادفات 
می شــود و روند اســقاط روند نامطلوبی است 
چراکه به صورت صوری اتفاق می افتد. بیش از 
۵.۴ میلیارد تردد در جاده های کشــور داشتیم 
که نسبت به سال گذشــته ۱۲ درصد افزایش 
داشته است و بیشترین ترددها مربوط به تهران، 

مازندران، گیالن  و فارس بوده است.
او ادامــه داد: وســایل نقلیه ســنگین در 
محورهای قم، فارس، خراسان رضوی بیشترین 
تردد را داشته اند که نســبت به سال گذشته ۵ 
درصد افزایش تردد داشتند. در صورت غیرمجاز 
۳۵ درصد افزایش داشته ایم سبقت غیرمجاز ۱۴ 
درصد کاهش داشته است اما عدم رعایت طولی 
۲۱ درصد افزایش داشــته که روند تصادفات را 

تحت تأثیر خود قرار می دهد.
 51 درصد فوتی ها 

در سر صحنه تصادف است
او تصریح کرد: در سال ۹۹، ۱۱ هزار و ۷۷۴ 

نفر فوتی داشته ایم در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، به 
۱۳ هزار و ۱۵۴ نفر رســیده که ۱۱.۷ درصد 
افزایش داشــته اســت. ترددها در سال ۹۹ 
کاهشــی بود اما اآلن ترددها کاماًل افزایشــی 
است اما در مقایسه با سال ۹۸ امسال ۴ درصد 
کاهش تردد داریم. در ناوگان مســافری یک 
درصد تصادفات را شاهد هستیم که زیاد است 
و باید کاهش دهیــم. در خصوص عمده ترین 
علل تصادف بیــش از ۳۸ درصد عدم توجه به 

جلو است.

هادیان فر ادامــه داد: تقریبــاً ۵۱ درصد 
از فوتی ها در ســر صحنه اتفــاق می افتد. ۲۷ 
درصد تصادفات واژگونی خودرو است که ۸۵ 
درصد در جاده ها اتفــاق می افتد و ۶۰ درصد 
تصادفــات در ۳۰ کیلومتری شــهرها اتفاق 
می افتد. بیشترین جان باختگان در شهریور و 
مهرماه بوده است. تقریباً ۱۵۰۲ نفر از افرادی 
که در جاده ها و شــهرها جان خود را از دست 
دادند در ۳۹۰۰ نقطه حادثه خیز جان خود را 

ازدست داده اند.

سردار هادیانفر با اشاره به ناایمنی و انفجار خودروها در تصادفات؛

خودروسازان می گویند با زاویهِ مناسب تصادف کنید!

حداقل ۶0 درصد زنان 
سرپرست خانوار در 

ایران در گروه سنی باالی 
50 سال قرار می گیرند. 

اخیراً میانگین سنی زنان 
سرپرست خانوار تغییر 

کرده و به 55 سال رسیده 
است

رئیس مجلس شورای 
اسالمی: 5۲ درصد زنان 

سرپرست خانوار فاقد بیمه 
و مستمری هستند و 38 
درصد هم جزو سه دهک 

پایین جامعه هستند و 
قریب به یک میلیون نفر از 
آنها هم تحت پوشش هیچ 

بیمه ای نیستند
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ریحانه جوالیی

بیشترین موارد ابتال به ُامیکرون 
در 4 استان 

سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 
وزارت بهداشــت بــا اعــالم آخرین آمــار موارد 
شناسایی شــده ابتال به امیکرون در کشور، گفت: 
بیشــترین موارد ابتال به اُمیکرون تاکنون مربوط 
به چهار استان بوده است.به گزارش ایسنا، محمد 
هاشمی در صفحه توییتر خود نوشت: »با شناسایی 
۲۹۷ مورد جدید در چهارم بهمن ماه، آخرین آمار 
موارد مثبت امیکرون به ۳۴۶۶ نفر و متأسفانه در این 
روز با ثبت یک مورد فوتی در البرز مجموع فوتی ها 
به عدد ۱۰ رسید. بیشــترین موارد ابتال در این روز 
نیز مربوط به ایالم با ۸۵، اصفهان ۵۳، ارومیه ۳۵ و 

گیالن با ۳۴ مورد مثبت بود! «
    

 واکنش وزیر علوم
 به اخراج اساتید از دانشگاه ها

وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری در واکنش به 
اخراج برخی از اساتید 
اظهار کرد: روند جذب 
اعضای هیئت علمی و 
تبدیل وضعیت آن ها و ارتقای هیئت علمی آن ها یک 
روش علمی و سیستماتیک است که در هر دانشگاه 
انجام می شود. به گزارش ایسنا، محمدعلی زلفی گل 
گفت: این گونه موارد مربوط به دانشگاه ها را نباید 
سیاسی کنیم زیرا هر دانشگاهی استقالل خاص خود 
را دارد. همچنین گروه های آموزشی و هیئت های 
علمی جذب حوزه اختیارات خود را دارند و بر اساس 

قواعد جاری و ساری خود تصمیم گیری می کنند.
    

استانداردسازی سطوح آموزش 
زبان روسی در حال انجام است

رئیــس دانشــگاه شــهید بهشــتی بیــان 
کرد:استاندارسازی سطوح آموزش زبان روسی در 
ایران نیز در حال انجام اســت.به گزارش ایلنا، علی 
نصیری قیداری گفت: جــذب ارتباطات علمی و 
فناوری با کشور روسیه و چین بسیار مهم است. ما 
۲۰ تفاهم نامه همکاری با دانشگاه روسیه داریم. ۷ 
بازدید دانشگاه  شهید بهشتی از مراکز علمی روسیه 
داشته اســت. همچنین ۱۷ اعزام فردی و گروهی 
بورس علمی داشــتیم. ما مرجع علمی همکاری 
علمی بین المللی با روسیه هستیم  که این همکاری 
از سال ۷۲ شروع شده است.او افزود: ما در جلساتمان 
از رایزن علمی سابق و اسبق استفاده می کنیم. ما 
این فعالیت ها را در حوزه های علوم فنی مهندسی، 
علوم اجتماعی، علوم پایه، علوم انسانی تقسیم بندی 
کردیم . دانشگاه شهید بهشــتی، دانشگاه تهران، 
تربیت مدرس، شریف و فردوسی مشهد بیشترین 

ارتباطات علمی با دانشگاه های روسیه را داشته اند .
    

نسبت به آذر ؛
افزایش 40  درصدی نسخ 

الکترونیکی در دی ماه
مدیرکل درمان غیرمســتقیم سازمان تأمین 
اجتماعی از افزایش ۴۰ درصدی نسخ الکترونیکی 

در دی ماه نسبت به ماه قبل آن خبر داد.
به گزارش تســنیم، شــهرام غفاری با اشاره به 
افزایش آمار اجرای طرح نسخ الکترونیکی تصریح 
کرد: میزان استفاده از نسخ الکترونیکی از اول دی ماه 
نسبت به ماه قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است که این 
فرایند همچنان ادامه دارد و انشاهلل آمار آن به زودی 
اعالم می شود.مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان 
تأمین اجتماعی اضافه کرد: تا قبل از اجرای طرح 
نسخ الکترونیک، میزان نسخ کاغذی ۸ تا ۱۰ میلیون 
بود که با حذف دفترچه نیز این میزان کاغذ در فرایند 

درمان حذف شده است.
    

زاکانی: 
شهرداری 85 هزار میلیارد تومان 

بدهی دارد
شــهردار تهــران 
ینکــه  ا ن  بیــا با
شــهرداری ۸۵ هزار 
ن  مــا تو د  ر میلیــا
بدهــی دارد که ۶۰ 
هزار میلیارد آن مربوط به بانک هاســت، گفت: 
نمی خواهیم از چاه نفت امالک استفاده کنیم.به 
گزارش مهر، علیرضا زاکانی اظهار کرد: شهرداری 
۸۵ هزار میلیارد تومان بدهــی دارد که ۶۰ هزار 
میلیارد آن مربوط به بانک ها اســت؛ همچنین 
باید ۱۰ هــزار میلیــارد تومان تملــک دارایی 
داشته باشــیم. زاکانی تأکید کرد: در شهرداری 
چاه نفتــی به نام امــالک داریم کــه می توانیم 
آن ها را بهره ور کنیم اما مسئله این است که این 
ظرفیت انتها دارد و آنچه انتها ندارد و می تواند با 
خالقیت هایش مجموعه شهرداری را پیش ببرد 

پرسنل شهرداری هستند.

از گوشه و کنار


